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Nr 4 December 2017 - Februari 2018

Tema: Hela världen

I 30 länder på 5
kontinenter är vi med
t.ex. i sjukvård, skolor,
katastrofhjälp och
med evangeliskt arbete.

Equmeniakyrkans
mission i
olika delar av världen

Detta är några exempel på vad vår kyrka gör i olika delar av världen.
I 30 länder på 5 kontinenter finns vi med t.ex. i sjukvård, skolor, katastrofhjälp och evangeliskt arbete.

Advent - Juletid - Nytt år och hela världen!

År 2017 går mot sitt slut. På olika
sätt har detta år mött oss. Kanske
några av de förhoppningar vi hade
om detta år kunnat infrias.Säkerligen har året också inneburit besvikelser och motgångar.
Vi lever i en tid när mycket av
tidigare värderingar ifrågasätts.
Som land är vi beroende av de stora
globala frågorna samtidigt som vi
söker identitet och längtar efter
gemenskap och
närhet.
Ansgariikyrkans tidning vill denna

gång spegla det stora internationella
engagemang vi är en del av genom
Equmeniakyrkan i Sverige. Ett
engagemang som sträcker sig till
mer än trettio länder på fem kontinenter !
På temasidan ger oss Gerard Willemsen en fyllig beskrivning vad
detta arbete innebär.
Tiden 1:a advent – 31 januari pågår
Equmeniakyrkans internationella
insamling med uppmaninegn ”Tänd
ett ljus”!
Det kommande året har i kyrkan

profilerats som ett ”Markusår” då
läsningen av Markusevangeliet
kommer att vara i fokus genom
studier och föreläsningar.
Jonny Jonsson lärare på teologiska
högskolan förklarar som ” Gästtyckare” motiven för att läsa Markus.
Så vill vi önska er läsare GOD JUL
och GOTT NYTT ÅR och läs och
begrunda pastor Leif Gunneviks
tankar kring julens budskap!
Redaktionskommittén

Huskvarnavägen 86 | www.ansgariikyrkan.se

Pastorn har ordet

Julnatten

Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu
råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla
fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje.
De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden,
som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras
bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares stav,
som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och
varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av
eld. För ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På hans
axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.
( Jesaja 9:1a, 2-7).
Det är anmärkningsvärda ord som profeten Jesaja på
700-talet före Kristus bär fram om Jesu födelse. Det
är ord av hopp, tröst, räddning och glädje. Visserligen
riskerar vårt sekulariserade västerland att glömma
innehållet i julen, förytliga och fördunkla budskapet,
och missa den djupa innebörden. Men samtidigt är det
ändå så att samma västerland under juldagen låter de
massmediala orden i viss mån tystna för honom som är
Ordet. Och atmosfären runt vår jord fylls med samma
budskap i toner. ”Kristus till jorden är kommen, oss
är en Frälsare född!” Ihågkommen, kommersialiserad,
risken finns att det bara blir yta och dekoration. Men
ändå finns en potential i den här natten som rör vid
hjärtats strängar. För i det barn som föds ser mänsklig-

Vårt uppdrag i världen

Ansgariikyrkans församling är en del av en världsvid
kyrka. Att arbeta internationellt spelar en stor roll
för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en
mångårig relation till kyrkor i flera delar av världen
och arbetar idag i c:a 30 olika länder.
Det internationella arbetet omfattar två aspekter,
det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala
handlar t.ex. om fattigdomsbekämpning, att jobba
med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för
utbildning och att ge sjukvård. Den kyrkliga delen innefattar arbete med teologisk utbildning, grunda nya
församlingar och vara ett stöd till redan
befintliga kyrkor. Vi arbetar genom lokala organisationer i respektive land. Effektiviteten blir bäst eftersom de känner de lokala förhållandena. Vi arbetar

heten genom alla kulturer ett hopp som vi medvetet
eller omedvetet identifierar som någon slags tröst mitt
i välfärden. Någon form av ledning i en alltmer vilsen
kultur. Någon form av förlåtelse när man är tyngd av
egna skuldkänslor. Orsaken till detta är att i krubban
vilar det barn som både är sann människa och sann
Gud, omgiven av djur som känner igen honom
eftersom han skapat allt. I Jesu närhet föds och växer
vår tro, tilliten till honom som är världens ljus får
näring och vi dras in i änglarnas och herdarnas lovsång
i den heliga natten (Lukas 2:13-14, 20). Vi lyssnar till
de goda nyheterna från Guds ängel till herdarna:
”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje
för hela folket: Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids
stad. Han är Messias, Herren.”
(Lukas 2:10-11). Och det är på
riktigt, det är inte ”fake news”!
Med önskan om en riktigt god
och välsignad jul!
Leif Gunnevik
Pastor i Ansgariikyrkan

också med utbyte genom att sända ut missionärer och
ta emot missionärer. Ett fint utbyte över gränserna.
Ansgariikyrkan hade besök av pastor Batinisa från vår
vänförsamling i Kongo under maj månad 2017.
Den första advent startar Equmeniakyrkans
internationella insamling,
som också i år har temat
Tänd ljus. Fram till 31
januari 2018 inspireras vi
av, ber för och samlar in
pengar till vårt internationella arbete i nästan 30
länder.
Stöd insamlingen genom en gåva till Ansgariikyrkans
bankgiro 358-89 69.
Skriv Tänd ljus som meddelande.

Program
December

Januari

Måndag 1 Nyårsdagen

17.00 Gudstjänst med nattvard i Sofiakyrkan
Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan

Lördag 6 Trettondedag Jul
Söndag 3 ADVENTSGUDSTJÄNST

Ett nådens år, Leif Gunnevik, Ann-Britt
Gällring
Anna Eriksson, Körsång
Insamlingen till Equmeniakyrkans
internationella arbete påbörjas
JULKRUBBAN på stán, på Hovrättstorget,
invigs kl 17.00 på söndagseftermiddagen

EQUMENIAS
JULMARKNAD
Lördag 9 dec. kl. 15.00

Lotterier, servering,
försäljning
Aktiviteter för barn
17.00 ANDAKT, därefter lotteridragningar

Söndag 10

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Leif Gunnevik

Tisdag 12

19.00 Kupans Julfest

Lördag 16

14.30 De äldres julfest
Styrelsen och diakonirådet ansvarar
Luciatåg från SVF:s bibellinje, Flyktingar
inbjudna

Söndag 17

10.00 GUDSTJÄNST
Eva Mårtenson, Karl-Ivar Karlsson

Söndag 24 Julafton

11.00 Vid krubban, Leif Gunnevik
23.00 Midnattsgudstjänst i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson, sång Karin Seiborg

Tisdag 26 Annandag Jul

18.00 Fjällstugan, Bertil Svensson,
Insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete

Söndag 31 Nyårsafton

10.00 GUDSTJÄNST
i Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson
17.00 Nyårsbön i Ansgariikyrkan
tillsammans med Equmeniakyrkan
Huskvarna
Lennart Bergström mfl

10.00 GUDSTJÄNST Missionshögtid
Bertil Svensson, Internationella Rådet
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Söndag 7

10.00 Gudstjänst med nattvard i
Equmeniakyrkan Huskvarna
Leif Larsson

Söndag 14

10.00 GUDSTJÄNST
Leif Gunnevik

Onsdag 17

19.00 Cafékväll
Toijje Wirén och Magnus Carlsson samtalar
om Guldglans och liv i balans

Fredag 19 Närradion

11:30 RPG-fönstret S-O Rylner med gäst
Ingemar Lundin (f.d VD Länstrafiken).
repris 21/1 kl 17

Söndag 21

16.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i
Österängskyrkan
Leif Gunnevik

Tisdag 23

19.00 Arbetskväll för Kongo

Onsdag 24

19.00 Bibelkväll med
Linda Alexandersson,
författare till boken Möte
med Markus

Fredag 26 Närradion

Samradio 98,5 10:00 S-O Rylner med gäst
Margareta Melin

18-25 Januari
Böneveckan för kristen enhet.

Årets tema är “Guds hand leder oss”
Ekumeniska böneveckan,
Jönköpings Kristna Samarbetsråd
Se kyrkornas annonser i tidning

vecka 4 Equmenias grupper startar
Söndag 28

10.00 GUDSTJÄNST
Eivor Blomqvist, Sven-Ove Rylner

Februari
Söndag 4

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kyndelsmässodagen,
Ljuständning för nyfödda barn
Leif Gunnevik, Ann-Britt Gällring

Tisdag 6

15.00 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Marie-Louise Stålbark berättar
“Varför är jag med i RPG?”

Söndag 11

10.00 GUDSTJÄNST
Lennart Bergström, Lennart Johansson
Sång Lennart Johansson

Tisdag 13

19.00 Kupan
Gemenskap - handarbete – kaffe

Fredag 16 Närradion

11:30 RPG-fönstret S-O Rylner med gäst
Perolof Kallings (författare)
repris 18/2 kl 17.

Söndag 18

10.00 GUDSTJÄNST
Curt Olofson, Gunnel Olofson
Utblick, sång Jessica Göthberg

Onsdag 21 19.00 Cafékväll

Musikcafé med Sofia och Axel Dahlin

Lördag 24

16.00-19.00 Samtal och dialog
om framtidsfrågor

Söndag 25

17.00 UNDER YTAN
Sång och Drama, nattvard
Under-ytangruppen, Leif Gunnevik

JULKRUBBAN på stán
på Hovrättstorget,

invigning kl. 17.00 på första advent .
Trettondagen kl 15.00 avslutas julkrubban
med de tre konungarnas besök.

Ansgariikyrkan är tillsammans med flera
andra kyrkor med i Jönköpings Kristna
Samarbetsråd. I jultid är det rådet som
ansvarar för krubban vid Hovrättstorget. Vid
krubban kan man stanna till en stund och
göra några reflektioner över julens händelser
och budskap.

Konfirmation för vuxna!

Vi vänder oss till dig som inte konfirmerades
som tonåring och för dig som vill göra om
konfirmationstiden!
Varför startar vi en grupp för vuxna?
Konfirmeras är väl något man gör när man
är 14-15 år? Ja, oftast är det så men vår
erfarenhet är att frågor om livet och Gud kan
kännas minst lika aktuella senare i livet.
Vi samlas fem tisdagskvällar klockan
18.30-20.00 med start 23 januari 2018.
Vi börjar samlingarna med en kvällsmacka.
Anmäl dig till Ansgariikyrkan:
pastorn@ansgariikyrkan.se,

Gästtyckare | equmenia
Varför läsa Markusevangeliet
Markus evangelium är den första
skriftligt formulerade berättelsen
om Jesus från Nasaret som vi
känner till. Då hade redan Paulus
brev blivit sända – och spridda –
till de församlingar han grundat I
Mindre Asien.

Evangeliet, eller ”det glada
budskapet”, som ordet i grundtexten betyder hade i flera
årtionden delats i muntlig form.
Formerna och innehållet, liksom
hur denna delning såg ut, vet inte
mycket om. Men vi kan exempelvis
ana det i den muntliga karaktär som
skiner igenom i Markus skrivna
text. Ordet i grundtexten för ”det
glada budskapet”, blir sedan också
benämningen på den genre som
Markus är den förste att formulera
och numera känt som Evangeliet
enligt Markus.
De paulinska breven tillkom och
spreds i Mindre Asiens församlingar innan det som nu kallas
Markusevangeliet nedtecknades.
Det är därför en historisk sett

mycket stor händelse när berättelsen om Jesus från Nasaret blir
tillgänglig i skrift. Enbart med
ledning av Paulus brev kan vi inte
lära oss mycket om den historiska
ramen för Jesus liv och om Jesu ord
och gärningar. Däremot är
Paulus mycket tydlig i sina brev
med försäkran om Jesu död och
uppståndelse och dess betydelse för
den som tror.
Ett skäl för att vi ska läsa Markusevangeliet kyrkan kan då sägas vara
historisk och teologiskt motiverat.
Kristen tro har sin grund i ett
historiskt skeende som vi kallar
inkarnationens faktum. Med det
hävdar vi att Gud har uppenbarat
sig i historien i Jesus som kallas
Kristus: ”Tiden är inne, Guds rike
är nära. Omvänd er och tro på
budskapet. (Mark 1:15)

berättelse i sin helhet, för att få
samband och helhet för de
enskilda berättelser som vi ofta hör
i våra gudstjänster, enligt kyrkoårets
fördelning fördelat över tre
årsgångar. Många har vittnat om att
de ha upptäckt Markusevangeliet
på ett sätt som är helt nytt när man
läser det i sin helhet. Man höra
människor, som lyssnat på
offentliga uppläsningar av
Markusevangeliet, säga att de inte
visste att Jesus sagt eller handlat
som de nu upptäckt.
Bilden av Jesus
och tron har
möjlighet att
fördjupas.

Till skälen för att läsa Markusevangeliet under detta år kan också
läggas att vi behöver göra gemensamma erfarenheter av att enskilt
och tillsammans möta Markus

Ansgariikyrkans scouter gillar uteliv!

En härlig kväll vid
Vildingarnas glänta!

Johnny Jonsson
fd lektor Teologiska Högskolan

Tema
Equmeniakyrkan - en världsvid kyrka
Alldeles nyligen var jag i Thailand. Där fick jag bl.a.
besöka ett antal byar ute i djungeln i bergen i norra
delen av landet. Människorna där tillhör folkgruppen
karener, som skiljer sig från thai bland annat genom ett
eget språk. Här är några av Equmeniakyrkans
missionärer engagerade. Otto Ernvik, som jag reste
med, känner många där. Han arbetar bl.a. med att träna
ledare för söndagsskolan och så har kyrkan stöttat
utbildning av evangelister. Många församlingar grundar
i sin tur nya i närheten.
När jag talar med folket hör
jag hur kristendomen har
förvandlat mångas liv till det
bättre. ”Jag kommer från en
familj med mycket alkoholism”, berättar en kvinna ”men
nu är jag aktiv i kyrkan”. Hon
menar att livet är mycket
bättre nu.
Vi bor hemma hos en familj.
Ett för svenska förhållanden mycket enkelt boende,
men trivsamt i alla fall. Det märks att man uppskattar
att vi långväga gäster tar oss ända till deras by. Och fina
är de stunder där vi sitter och äter tillsammans, och där
vi är med på gudstjänsten i byns kyrka och kan förmedla en hälsning ifrån oss i Sverige.
Jag träffar även Lea Lindero, på sjukhuset i ”centralorten” Maesariang. Hon jobbar med ett projekt som
hjälper barn med olika funktionshinder och handikapp.
Ett arbete som ger de som behöver det mest hjälp att
kunna leva ett vanligt liv.
Det är ett intryck från ett av de nästan 30 länder som
Equmeniakyrkan har samarbete i. Det kan se väldigt
olika ut, men gemensamt är att det leder till förvandlade liv och förvandlade samhällen. Oavsett om man är
i Kongo, i Ecuador, i Bulgarien eller i Japan. Alltid går
dessa två hand i hand: att förkunna evangelium, att låta
människor möta Jesus, och att hjälpa människor med
det de behöver hjälp med. Om det nu är den mest nödvändiga sjukvården i Kongo, eller en skola för fattiga
barn högt i bergen i Ecuador, klimatsmart byutveckling
i Indien eller skolgång för hörselskadade i Liberia. Men

också grundläggande bibelkunskaper för minoritetsfolk i norra Sibirien och pastorsutbildning i Nicaragua,
Kongo eller Kina. Eller stödja religionsfrihetskampen i
länder som Azerbajdzjan eller Egypten. Eller, som ett
av våra missionärsfamiljer gör, att finnas till i den lilla
spanska enklaven i Nordafrika som gränsar till
Marocko – där människor kan möta Kristus. Eller
möta människor i Sverige, som söker och längtar efter
något mer i sina liv.
Diakoni och förkunnelse går alltid hand i hand. Och
de bottnar alltid i den kristna
gemenskapen: den medvetenheten att det inte finns ett
vi och de, utan att det bara
finns ett vi. Vi är en enda
kyrka, våra syskon i Thailands
bergsskogar, Sibiriens
tundra, Japans högteknologiska städer, Spaniens för
turister okända plaster och
Ecuadors bergsbyar.
Mission är fortfarande viktig. Ibland får jag frågan,
men idag är väl Sverige ett missionsland? Ja det är det –
och det har det varit under lång tid. Just därför behöver
vi dessa världsvida kontakter. För att inspirera andra,
men också för att bli inspirerade. Vi kan ofta få nya
tankar om hur vi kan finnas för vårt eget
närområde som kyrka. Och inte minst får vi bönevänner världen över. Som ber för oss, för våra församlingar och vår mission i eget land. Min erfarenhet är,
att internationellt engagemang ger en församling så
oerhört mycket i glädje och inspiration. Oavsett om det
är en större eller en mindre församling.
Under december och januari
är vi åter igen inne i den tid
då vi tänker extra på vårt
stora nätverk i världen. Be
för våra samarbetskyrkor, och
välkomna att hjälpa till att
stödja varandra i ömsesidigt
beroende!
Gerard Willemsen
Chef Equmeniakyrkans
Internationella enhet

		

Församlingen | Info | Kontakt

									
				
Bön i Ansgariikyrkan
Måndagar kl 19.00-20.00 i Sällskapsrummet

Bön och ljuständning i kyrkan tisdagar 10-11

Andakter på Österängens äldreboende kl 11.00 21/12 -17, 18/1, 15/2
på Rosengårdens älreboende kl 14.30 2/1
Lindgårdens äldreoende kl 16.00 4/1
Språkcafé i Ansgariikyrkan
Språkundervisning för asylsökande och nyanlända onsdagar 10-12
Ingen anmälan. För information ring 036 14 08 90
Equmenia Scout: Torsdagar 18.00

JULKRUBBAN på stán på Hovrättstorget,
invigning kl. 17.00 på första advent .

Trettondagen kl 15.00 avslutas julkrubban med de tre konungarnas besök.
Studiearbete, sång/musikarrangemang,
föreläsningar och cafékvällar sker i samverkan
med Studieförbundet Bilda

Manusstopp för nästa programblad 2 februari 2018

Ett stort TACK till er Vättersnäsbor, som gav ert bidrag, när vi kom med
insamlingsbössor för Världens barn. Insamlingsresultatet i Vättersnäs
tillsammans med Ansgariikyrkans bidrag blev 8545 kronor.

Redaktionskomittén
Lars-Evert Sahlin, ansvarig utgivare, Lars-Anders Kjellberg, Curt Olofson,
Ringwor Karlsson, Sven-Ove Rylner, Olle Claesson, Viktoria Mars Carlsson,
layout och design
Pastor:
Lars-Anders Kjellberg
Tfn 036- 12 64 36,
0706- 10 64 36
pastorn@ansgariikyrkan.se

Församl.ordförande:
Lennart Bergström
tfn 511 80
0707- 56 26 50

Församl. bankgiro:
358-89 69

Församl.kassör:
Christer Tegström
tfn 13 87 71

Equmenias ordförande:
Catharina Mars
tfn 073-520 27 30

Lokaluthyrare:
Curt Sandstedt
tfn 14 04 09
0705-71 12 34

Vill Du annonsera i Ansgariikyrkans
programblad?
Kontakta annonsansvarig:
Curt Olofson
tfn 036-17 51 71,
mobil 070-63 05 402

Swishnummer:
123 528 8162

Equmenias kassör:
Pär Thibom
tfn 0321- 430 70

Vikarierande Pastor:
Leif Gunnevik
Tfn 036- 12 64 36,
0706-106436
pastorn@ansgariikyrkan.se

Hemsideadress:
www.ansgariikyrkan.se
Postadress:
Huskvarnavägen 86
554 66 Jönköping
Har du frågor om kristen
tro? Går inte livet ihop sig?
Behöver du någon att prata
med? Ta gärna kontakt med
Ansgariikyrkans pastor.
Han har absolut
tystnadsplikt och finns där
för din skull.

